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Til stede: John Christian, Inger Pedersen, Malin, Terje, Inger Olaug Skundberg, 
Werner, rektor og Festkomité  
Forfall: Tor Eivind og Kristin 
 
Sak 1 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Werner snakker med Tor Eivind om belysning og asfaltering foran ballbingen. 
 
Sak 2 – Evaluering av Juletrefest 
 

• Arrangementet i sin helhet og ting fra festkomitéen 
- Tross flytting av arrangement til etter jul ble dette tatt godt mottatt av alle. 
- Det var ett rolig arrangement, og selv om de ikke var så mange fra 

festkomiteen i starten gikk det fint. Det var i kiosken det var mest trykk. 
Oppgavene ble godt fordelt og dette fungerte bedre enn tidligere. Alle 
møtte 16.30. De som stod vakten først ryddet etter endt arrangement.  

- Det må neste gang være en dørvakt ved gymsalen, lyn-lodd salg var godt 
mottatt, noen ønsker at underholdningen skulle ha vart litt lenger. 

- Første år med oppdeling av underholdning og servering. Ser vi på 
overskuddene tidligere år mot dette året, ser vi at: 2016 var overskudd på 
10.000,- i 2017 overskudd på 14.000,- i år 2018 var overskuddet 11.000,- 

- Neste arrangement vil all overskudds brus levert tilbake. 
- Fokus på mer-salg? 
- Evt mer lodd, flere premier og loddselgere. 
- Vipps fungerte fint. Meny i Vipps gjør det nok lettere for folk å bruke Vipps 
- Lage kiosk-plakater til neste gang. 

 
 

• Hvordan fungerte festen med tanke på oppdeling av underholdning etc? 
- Noen Opplevde at foreldre/foresatte kom for å se sine egne barn 

underholde for så å reise hjem igjen. Det ble av den grunn noe mindre 
sosialt i den store sammenheng.  

- Men en vel gjennomført og koselig kveld både underholdning og 
arrangementet generelt tross oppdeling. Ikke kaos følelse. 
 
 

 



Sak 3 – Skolens arrangementer videre 
 

• Det er tid for å tenke nytt angående våre arrangementer i forhold til tidspunkt, 
plassmangel etc. 

• Hva gjør vi med Åpen Kveld og Juleavslutning? 
- Det foreslås å ha en høstfest/velkomstfest i uteområdet med 
underholdning, dette istedenfor Åpen Kveld. Viktig i forhold til det stadig 
økende elevtallet og plassmangel. Tidspunkt er ca 20. September (uke 38) 
 
- Selve Juleavslutningen blir arrangert som i år, bare før jul. Mulig flytte 
dato noe tidligere?   

 
 
Sak 4 – Vinteraktivitetsdag 
 

• Skal vi arrangere dette (samme som i fjor) + skøyter? 
- Skolen arrangerer vinteraktivitetsdag den 15.februar 8på dagtid) 
- (Generasjonsdag 10.april) 
- Forslag om en sosial vinteraktivitetskveld/ake-kveld den 6. eller 13.mars i 

regi av FAU. Werner lager invitasjon når det nærmer seg pluss ser an dato 
i forhold til vær, hvis mulig. 

 
Sak 5 – Temakveld 
 

• Sosiale medier (barnevakten) 
- Inger er i kontakt med Barnevakten. Forslag om foredrag i starten av mai i 

sammenheng med ett foreldremøte. Inger sjekker. 
- Ønskelig da med en hel pakke hvor de underviser elvene på dagtid + 

foredrag med foreldre på kvelden. Kostnad, ca 10.000,- 
- Det er veldig ønskelig å prioritere dette nå med tanke på det som skjer 

generelt i Øvre og Nedre Romerike om dagen (ref info fra skolesjefen) 
 
 
Sak 6 – f.v. 527 Austaddalsvegen 
 

• Farlig/uoversiktlig kryssing av vegen ved kryssningspunkt. Må flyttes 
- Forslag om å flytte det lenger opp, mot Åsveien krysset. Ninnette skal ha 

møte med teknisk, hun tar dette opp med de. Evt søke om dobbelt tilskudd 
til trafikkpatrulje. Werner tar dette også opp med Tor Eivind.   

• Skolepatrulje 
- Svært få som har meldt seg frivillig. Egil er på saken. 

 
Sak 7 – Eventuelt 
 

- Neste FAU møte settes til tirsdag 2.april klokken 18.30 
- Fra høsten 2019 vil skoledagen starte kl 0820 (skoledagen slutter 

tilsvarende tidligere) 


